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  األول الباب

  مقـّدمة

  البحث خلفّية  .أ 

 مظاهر من مظهر أو أداة هي اللغة ألن لغة، من خملوقات هم البشر
 ملسة، أو البعض بعضها مع لالتصال استخدامها يتم اليت اإلنسانية الثقافة
 وهتدف ،)ةلغةاإلشار (حركة أو الفم، طريق عن كتايب، خالل من سواء
 يف ميكن ال لذلك. 1آخر شخص أي أو حملاوره، اإلرادة أو القلب عرب نقطة
 أن وميكن اللغة، خالل من. اللغة أنشطة عن فصلها ميكن ال اليومية حياتنا
 من وأيضا اجملتمع، وأخالق والسلوكيات، العادات مع التكيف على البشر
 .اجملتمع أشكال مجيع مع أنفسهم استيعاب السهل

 اللغة إلتقان فقط ليس مطالبون فنحن احلايل العوملة عصر يف ولكن
 ملواجهة أجنبية لغة تعلم إىل حباجة وحنن وحدها، اإلقليمية اللغة أو األم

 نارغبة حتقيق إىل باإلضافة احلياة، جماالت مجيع يف حيدث ما العوملة حتديات
 يف السلس االتصاالت عامل يف هلا وجود و نفسها لتطوير ائماد تريد البشرية
 خالل من ألنه ذلك، لتحقيق السبل أحد هو أجنبية لغة تعلم الوقت، هذا
 إىل حباجة حنن املعلومات من مزيد على احلصول من نتمكن أجنبية لغة تعلم
  .مواردنا ونوعية توفري يف املعيشة مستويات حتسني

                                                            
1 (http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya) 
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 اإلسالمية، الثقافة تطوير يف السائدة اللغة من دةواح هي العربية اللغة
 حتدى يشعر الكتاب فإن ولذلك،. اإلسالمي العامل سياق يف ومعلومات

 وذلك العربية، اللغة تعليم يف العربية اللغة تعلم لتسهيل فعالة وسيلة إلجياد
 األكادميية اختصاص يتضمن موضوع جمرد ليست العربية اللغة تعلم ألن

 مهارات / (احلياة مهارات مهارة إىل يشري وإمنا ،)األكادميية املهارات(
 الحق وقت يف املتعلمني تساعد اليت املهارات من الكثري هو والذي ،)احلياة
 وأو والعمل، عمل، عن ويبحث الكلية، يف كانوا عندما املناسب الوقت يف

 اللغة إدخال ينبغي الغاية، هلذه حتقيقا. هلا االمكانات لتطوير أرادوا عندما
 صعبة ليست أهنا حبيث املتعلمني انتباه جلذب وأساليب طرق إىل العربية
  .التعلم

 وغالبا واملعلمني عام، بشكل األجنبية اللغة أو العربية اللغة تدريس يف
 بسهولة يفهم أن جيب معينة رسائل نقل يف صعوبة اليت مشاكل يواجه ما

 اليت املعرفة املعرفة، بنفسها جتد أن املتعلمني على احلفاظ وكيفية ال، ومملة
 االمور نفسر كيف املعرض، يف املشاركة املتعلم حتسني وكيفية نقلها، ينبغي
 التغلب وكيفية امللل على التغلب وكيفية نفهم، أن جدا السهل من تعقيدا
  .املعلم مع املتعلمني وبني املتعلمني بني االتصال حواجز على

 اللغة للمتعلمني التعلم عملية يف تساعد أن ميكن وسيلة منها مطلوب
 على قادرة تكون ان جيب املدرسني مثل بأن االفتراض من انطالقا. اليابانية
 اليابانية، اللغة تعلم يف املتعلمني حتفيز أجل من جذابة االعالم وسائل خلق
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 وبطاقة صندوق (اإلعالم وسائل لعبة  كوكامي تطبيق حياول والكاتب
 التدريس، يف بديال يكون أن ميكن اللعبة هذه. العربية اللغة متعل يف) الغامضة
 االهتمام حتفيز على أيضا يعمل بل املتعلمني، إىل املعرفة نقل إىل باإلضافة
  .للمتعلم واالنتباه

 ألعاب (لغة من مسرحية مع جنب إىل جنبا تعليمية أداة كوكامي
 سلبية عادة هم الطالب كان سواء الطالب، مجيع يشمل وعمليا ،)لغوية
 من املتعلمني فئة يف اللعبة هذه تستخدم للغاية جيد بشكل يتم ألنه. 2ونشطة
 احلافز لتوفري اللعبة أن املتوقع ومن. القدرة مستويات من خمتلفة خلفيات
  .التعلم عملية يف بنشاط شاركةامل على املتعلمني ومصاحل

 جلميع األمثل النحو على ذاته حد يف لعبة كوكامي استخدام وميكن
 على يعتمد ذلك. والوسيطة األساسية مستوى لتدريس التعليمية املواد أنواع
. لتدريسه موضوع كل وتقييم وتنفيذ تصميم يف املعلمني من واخليال اإلبداع
 على قادرة لعبة  كوكامي النشط، التعلم هو يداجل التعليم أن مجيعا نعلم كما
 نفسها تقدم عندما املسابقة وسوف. التعلم عملية يف بنشاط املتعلمني إشراك
 الرسالة مطالب بسبب إمكاناهتا كامل على إظهارالقدرة إىل يسعى للمتعلم
  .تتلقاها اليت

 ملتعلما اللعبة تقدم عندما. الورق من وقطع اجزاء يف الرسائل كتابة يتم
 يف املتعلم يكون سوف احلالة هذه يف. اجلزاء منطقة داخل من اعتقاهلما على

                                                            
2 http://cephy-net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html 
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 أيضا للمعلمني ميكن. اآلخرين أجل من للتعلم مصدرا األحيان بعض
 املتعلم حتيط اليت) الكائنات (الكائنات من متنوعة جمموعة من االستفادة
  .ال وممل متنوعة تعلم حاالت حبيث ،)حقيقي كائن (تعليمية كأداة
 متعب هم تالميذ كل, السرية الكلمة صندوق العب التعليم اعتماد قبل
  .العربية الغة دروس متابعة يف وكسل خائفة نعسان,دائما

 هذا ألن, السرية الكلمة صندوق لعب يبحث ان الباحثة يذاب لذلك
  .العربية الغة تعليم يف فعال الطريق احد هو اللعب

  :مبوضوع البحوث ألجراح لباحثنيا ستقطابا على القادرة هذه

 رغبة يف) مستري كاتا كوتاء(السرية الكلمة صندوق "لعبة تطبيق تأثري
 بومي (progresif)التصاعدية الثانوية املدرسة,الكالم مهارة يف الطالب
 .سيدوارجو,صلواة

 البحث قضـايا

 ائلسامل الباحثة فتقّدة الفهم، ولتيسري السابقة البحث خلفّية اىل استنادا
  :وهي إجابتها، تطلب اليت

 الثانوية املدرسة  العربية للغة املفردات تعليم يف" كوكامي"  تطبيق كيف .1
  ؟ سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي
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 الثانوية املدرسة ىف العربية للغة الكالم مهارة يف الطالب رغبة  كيف .2
  ؟ سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي

  العربية للغة الكالم مهارة يف الطالب لرغبة" كاميكو " تطبيق تأثري كيف .3
 ؟ سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي الثانوية املدرسة ىف

 البحث أهـداف  .ب 

 :التالية األمور فاملعرفة الباحثة افتـراضها اليت البحث هدافأ أّما    

 ىف  العربية للغة" كوكامي "تأثري تستعمل اليت املفردات تعليم عملية .1
  سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي الثانوية رسةاملد

 التصاعدي الثانوية املدرسة يف العربية للغة  الكالم مهارة التعليم عملية .2
 سيدوارجو صلواة بومي

 ىف العربية للغة" كوكامي " التعليمّية تأثري تستعمل اليت التعليمّية تطبيق .3
 سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي الثانوية املدرسة

 البحث منافـع  .ج 

 :و النتيجةُ من هذا البحِث تأّمل الباحثة بوجود املنافع التالية 

 الكالم مهارة لترقية" كوكامي " تطبيق منفعة للباحثة هو تعرُف به تأثري  .1
   سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي الثانوية املدرسة ىف  العربية للغة
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" كوكامي"  تطبيقملعطيات تأثري  للمدرِّس و معلِم اللغة العربية دخل ا .2
 الكالم مهارة لترقية

" كوكامي"  تطبيق للعاّمِة لتكثِري حزانة العلوم و املعارف خاصة ىف تأثري  .3
 يطور أن يستطيع حىت أخرى لغات أو العربية اللغة املفردات حلفظ

 . اللغوية املهارات

 املصـطلحات بعض توضيح .د 

 الباحثة فأرادت املـتنّوعة، األخرى وانباجل اىل البحث يتوّسع ال لكي و
 مهارة يف الطالب لرغبة" كوكامي " تطبيق تأثري : املوضوع هذا حتّدد ان

 صلواة بومي (progresif) ةالتصاعدي الثانوية املدرسة ىف الكالم
 لتحديد خاّصة التوضيح و البيانات اىل الباحثة حيتاج كذا، و. سيدوارجو
   :يلي كما املوضوع

  طبيق ت .1

انه (و كلمة تطبيق من مصدر طّبق ُيطبِّــق، يقال . شيئطبق اي يفعل ال
ىف هذه البحث يفعــل طريقة . 3اذا اصابه احلجـة) يطبق املفصل

 األلعاب اللغوية تـرقيـة مهارة الكالم

  تأثري .2

                                                            
 ٤٦٠: صفحة ) دار الثقاف: بيروت . ( المنجد فى اللغة العربية األعالم 3
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 اليت تأثريالفعل يراد، الذي ما لنيل الفعل ليقيم نستعمل اليت نظمامل تأثري  هي
 4. حمدودة أهداف لنيل األنشطة قيام  سهولة تنظم

  ترقـّية .3

 5ترقية أي رفعه وصعده- يرقي-مصدر من رقي: ترقية 

الترقية هي احملاولة الشديدة يف عملية التعليم لنيل على املقصود التدريسي 
  .الذي رجى به املعلم او سواه

  مهارة الكالم  .4

مهارة أي الشيئ فيه وحيذف . مهرا ، مهارا -ميهر-مصدر من مهر املهارة
 والكالم هو قدرة 6.هر يف العلم أي كان حادق عاملا بهفهو ماهر يقال م

    7. تلفظ األصوات املفردات املعرب األفكار واالراء واملشاعر

 البحث فـروض  .ه 

 من حّجة يكون حىت البحث مسألة على مؤقة إجابة يعىن البحث فروض
 والفروض (Ha) البدلّية مها فروض , نوعان البحث وفروض .البيانات مجيع

 (Ho) الصفرّية

                                                            
  :یترجم من  4

Pusat Bahasa Ed. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal. 740 
 56:ص) سورابيا فستك فارعراسف ( إندونيسي - قاموس المنور عربياحمد ورسون منویر، 5
  :یترحم من 6

Purwo darminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,( Jakarta, Balai Pustaka, 1993) hal:159 
 : یترجم من 7

Henry Guntur, Berbicara Sebagai Sesuatu Keterampilan Bahasa , (Bandung: Angkasa 1981) hal:19  
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  (Ha) ة البدلي الفروض -1

  مستقل غري  وتغّير }كوكامي{تغّير مستقل بني عالقة وجود توضيح هي  
 " التأثيري تطبيق يوجد هي البحث هلذا البدلية والفروض}مهارة الكالم{

 التصاعدي الثانوية املدرسة ىف الكالم مهارة يف الطالب لرغبة" كوكامي
 سيدوارجو صلواة بومي

  (Ho) الصفرّية الفروض -2

 غري  وتغّير }كوكامي{تغّير مستقل  بني عالقة وجود عدم توضح هي
هي عدم التأثري  البحث هلذا الصفرية والفروض}مهارة الكالم{مستقل  

 الثانوية املدرسة ىف الكالم مهارة يف الطالب لرغبة" كوكامي "تطبيق 
 سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي

 البحث طريقة  .و 

 البحث نوع .1

" . طريقة الكمية"استخدمتها الباحثات هي طريقة البحث اليت 
يعنــي بـهذه الطريقة هي العلمية ىف نيل املعرفة باستعمال 

اما .البيانات الرقمية الـــة ىف إجيــاد البيان عن الشيئ املنشود
و اهلدف . صفة هذا البحث هو اليحث الوصفي بطريقة اإلرتــباط

 يف الطالب لرغبة" يكوكام " تطبيقمن هذه الصفة تصوير عن تأثري 
 سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي الثانوية املدرسة ىف الكالم مهارة
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و تستعمل فيها مقياس . و تعريف عن قوة العالقة بينـــهما
اإلربتباط لتعييــن قـــوة وجهــة الصلة بينــهما 

 .باستعمال حتليل البيانات األحصائي

  البحث جمتمع .2

 أو األحداث أو اجلماد أو املقيمني من مقصود شيئ هو البحث جمتمع
 املبحوثة ملتغريات وقفا بوضوح حمددة هي  اليت األشياء من غريها
 يتكّون البحث اهذ ىف واجملتمع. 8البحوث نتائج لتعميم هدفا وصار
 صلواة بومي التصاعدي الثانوية املدرسة يف الطالّب مجيع من

 .طلبا) عشرون و مخسة (25 وعددهم ، سيدوارجو

  البحث عينة .3

 9.منه نائبا يكون الّذي  البحث  جمتمع من جزء هي البحث عينة
 رأى ما على مؤّسسا البحث جمتمع كلّ حثة البا وأخذت 

 مئة من أقلّ البحث جمتمع عدد كان إن : أريكونطا سوهارسيمي
 واما عينه البحث يف هذا البحث هو مجيع 10.كلّها فأخذت شخص

وهي  سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي ةالثانوي املدرسة ىفالطالب 
  .طلبا " 25"

                                                            
 من یترجم 8

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008. Hal  
251  

 252ص ..  المرجع نفس 9
  من یترجم 10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta; Rineka Cipta  1997). 
hal. 107 
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  البيانات مجع طريقة  .ز 

 املتعددة الطرائق الباحثة استخدامت املتنوعة املختلفة البيانات اىل وللحصول
  :يلي كما

 (Observasi)   املالحظة طريقة )1

ة املالحظة هي  الظواهر إىل اإلنتباه تواجهة الىت املقصودة املنهجّي
 لنيل املقابلة هذه الباحثة تستعمال 11 .مباشرة عوالوقائ
 املعارف إلقاء يف املعلم وقدرة وبيئتها املدرسة حالة عن البيانات

 أخّصها ية،العرب اللغة تعلّم عملية عن الطلبة وآراء واملعلومات
 يف الطالب لرغبة"  كوكامي " بتطبيق تأثري التعليم عملية
  .للطالب الكالم مهارة

 )interview (واملقابلة املواجهة طريقة )2
 بني باملقابلة البيانات جلميع املستخدمة األساليب إحدي وهي

 بطريقة واألراء املعلومات لتبادل مباشرة واملبخوثني الباحث
 لنيل املقابلة هذه الباحثة فتستعمل 12.واألجوبة األسئلة
 يف الطالب لرغبة و "كوكامي " تطبيق  التأثري عن البيانات
 واةصل بومي التصاعدي الثانوية املدرسة ىف الكالم مهارة

                                                            
 :مترجم من  11

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UEM), hal. 13 
  :مترجم من 12

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & B ( Bandung : Alfabeta, 2008), hal .231 
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 البحث هبذا كثريا تتعلّق اليت اآلخر األخبار و سيدوارجو
 العلمّي

 (Dokumentasi)   الكتاب أو الوثائق طريقة )3

 ويف. 13الطريقة هذه تطبيق التأثري يف املكتوبة األشياء هي
 وغري واجملالت كالكتاب املكتوبات الباحث ى حتر تنفيدها،
 املوجودة الوثائق ملعرفة الطريقة هذه الباحث إستعملت. ذلك
 احملتاجة البيانات واملصادر البحث بأهداف املتعلق املعهد يف

 . إليها

 (Angket)  االستبيانات طريقة )4

 اجابة حلصول املستعملة املكتوبة األسئلة لتقدمي طريقة هي
استخدمت الباحثة هذه الطريقة بتوزيع اإلستفاء  14.املستحبني

 لرغبة  "كوكامي " تطبيق يف ملعرفة تأثري اىل بعض الطالب
 بومي التصاعدي الثانوية املدرسة ىف الكالم مهارة يف الطالب
  سيدوارجو صلواة

 )Tes(  اإلختبار طريقة )5

                                                            
 :مترجم من  13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) 
hal: 158 

167: ص, نفس المراجع     14   
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هي الة مقدمة اليت اعطيت على الفرد لنيل األجوبة وامطلوبة مسطورا 

 " تطبيقملعرفة تأثري  الطريقة هذه الباحثة استعملت. 15اولسانا أوفعال
 الثانوية املدرسة ىف الكالم مهارة يف الطالب لرغبة"  كوكامي

  سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي

                                                            
 170: ص, نفس المراجع 15
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 البيانات حتـليل طريقة -3
 باللغة كوكامي لعبة"  تطبيق املتغريين فعالية من البيانات نيل بعد
 املواجهة , املالحظة تقسيم بطريقة ( y ) الكالم املهارة لترقية(x) "العربية
 هو البيانات تحليلف . اإلختبار , االستبيانات , الكتاب أو الوثائق ,واملقابلة

 هذه يف .البحث قضايا يف املستخدمة السؤال من لإلجابة الطرائق دأح
 املرتذة األرقام من حقائق وهي الكمّيةّ حقائق الباحثة مت قّد الفرصة
 16.االحصائية بالطريقة

  : يلى فيما الباحثة تستعملها يتال الرمز أما

 (Prosentase) املأوية رمز . أ

و " كوكامي "عملية التأثري تطبيق  عن البيانات لتحليل (P) املأوية 
 صلواة بومي التصاعدي الثانوية املدرسة ىف الكالم مهارة يف الطالب لرغبة
   : وهي اإلستبيانات بطريقة  الباحثة عليها حصلت اليت

              (F)   األجوبة تكرير                     

              (N)  املستجبني عدد               
 ,العلمي اإلفتراض وحتقيق اجملموعة البيانات حتليل يف والتعيني التفسري    

   17:يلي يماف أريكونطا سوهارسيمي قدمته الذي املقدار  الباحثة فيستعمل

                                                            
  :مترجم من  16

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1998), hal. 50 
   ,السابق المرجع 17

Suharsimi Arikunto, Prosedur….,hal. 246.  

 P=      X     100%  
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 حلوا

%100   -
%76  

%75   -%  56  

%55    -%  40  

%39   -%  10 

  جيد

  مقبوال

  ناقصا

 قبيحا
 (”Tes “t) املقارنة رمز  . ب

 لنيل  الّرمز هذا  الباحثة تستخدم "Tes t "أيضا يسمى املقارنة رمز
 الّتجربّية الفرقة بني  الطالّب كفائة اىل  الوصول نةمقار عن املعرفة
  . املفردات تدريس ىف الّضبطّية والفرقة

 للفرقة  الطالّب كفائة اىل  الوصول بني الفرق يوجد التحليل بعد إذا
 (H0) الصفرّية الفرضية أنّ على يدلّ فهذا الضبطّية للفرقة و التجربّية
 مهارة يف الطالب لرغبةو " كوكامي " تطبيق التأثري وجود مبعىن, مردودة
 بالعكس أو, سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي الثانوية املدرسة ىف الكالم
 للفرقة  الطالّب كفائة اىل  الوصول بني الفرق يوجد ال التحليل بعد إذا

 (H0) الصفرّية الفرضّية أنّ على يدلّ فهذا الضبطّية للفرقة و التجربّية
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21

21
0

MMSE
MMt
−

−
=

 مهارة يف الطالب لرغبةو " كوكامي " تطبيق التأثري عدم مبعىن, مقبولة
  .سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي الثانوية املدرسة ىف الكالم

. ثالثني من أقلّ أو الصغرية العينة تعد العلمي البحث هذا عينة إنّ
 هذا ألنّ,  (y)واملتغري (x)املتغري بني إرتباط فيه ما البحث هذا ويف

 بني إرتباط هناك "يقال. مصدرين أو فرقتني يستعمل العلمي البحث
   18.سواء أو الثابت املصدر من عليها حنصل اليت النتيجة إذا" املتغريين

, بينهما والإرتباطا الكبريين للعينتني (”Tes “t) املقارنة رمز وأّما
  :يلى فيما رمز فيستعمل

 :البيان

t0    =املقارنة 
M1    =املتوّسط(Mean)  من املتغّير  X }كوكامي{  

M2   =املتوّسط(Mean)  من املتغّير Y }مهارة الكالم{  
  :M11 (Mean)وأّما رمز  

M1 
)(

)'(
'

N
fx

iM ∑+ 

∑ 'fx = جمموع النتيجة من املتغّير      X 
N =  عدد املستجيبني من املتغّيرX 

  وأّمارمز

                                                            
  : ترجم من  18

Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 297 
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M2 
M2 = 

)(
)'(

'
N

fy
iM ∑+ 

∑ 'fy = جمموع النتيجة من املتغّير      y 
N = عدد املستجيبني من املتغّيرy 

Deviasi Standar Variabel I 
SD1 = 

)(
)'(' 22

N
fx

N
fx ∑∑ − 

X = احنراف النتيجة (Deviasi skor)  من املتغّير x 
N = ملتغّيرعدد املستجيبني من اx 

 

Deviasi Standar Variabel II 

      
SD2 

= 
)(

)'(' 22

N
fy

N
fy ∑∑ − 

Y = احنراف النتيجة (Deviasi skor) من املتغّير  y 
N = عدد املستجيبني من املتغّيرy 

      
Standart  Error  Mean Variabel 1

 1
1

1 −
=

N
SD

SEM  
bel 2Mean Varia Error Standar  

1
2

2 −
=

N
SD

SEM  
Standart Error Perbedaan Mean Variabel I dan Mean 

Variabel II  
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19 
22

2121 MMMM SESESE +=−  
 البحث خـطّة  . ط

  "تطبيق التأثري املوضوع حتت البحث  الباحثة وضعت ولقد  
 الثانوية املدرسة ىف الكالم مهارة يف الطالب لرغبةو " كوكامي
 كما البحث خطّة  الباحثة وحاولت .سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي

 :يلي

 البحث خلفية فيها ,مقّدمة : على الباب هذا حيتوي :  األّول الباب
 وتوضيح البحث ومنافع البحث وأهداف البحث وقضايا
 البحث وطريقة البحث وفروض املصطلحات بعض
 وحبوث البيانات حتليل قةوطري البيانات مجع وطريقة
 سيكون ألنه مهّم الباب هذا و .البحث وخطة السابقة
  .التالية املوضوعات لفهم وسيلة

 :على تشتمل النظرية دراسة على الباب هذا حيتوي  :الثاين الباب

 " التأثري تطبيق عن الباحث يبحث :  األّول الفصل
 تعريفه على وتشتمل  "كوكامي
 تدريس خطوات و واهدافه

                                                            
  :  من  یترجم19

Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h:325 

29 
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 اي الكالم مهارة عن الباحث يبحث   :الواحد الفصل
  الكالم مهارة تعريف عن يبحث
 أمهية و الكالم املهارة تعليم وأهداف
 تدريس مشكالت و الكالم مهارة تعليم
 مهارة تدريس وطرائق الكالم مهارة
  .الكالم

 لرغبة"  كوكامي " تطبيق التأثري :  الثالث الفصل
 املدرسة ىف الكالم مهارة يف الطالب
 صلواة بومي التصاعدي الثانوية

  .سيدوارجو

 البيانات عرض على ميدانية دراسة هذاالباب يبحث :الثالث الباب
   :فصالن على وحيتوي وحتليلها

 الثانوية املدرسة ىف عن البيانات اعراض :األول فصل
  .سيدوارجو صلواة بومي التصاعدي

"  ميكوكا تطبيق عن البيانات حتليل:   الثاين فصل
 ىف الكالم مهارة يف الطالب لرغبة

  احلكم منبع العالية املدرسة
  .سيدوارجو
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  .واالقتراحات اخلالصة على الباب هذا وحيتوي, االختتام:  الرابع الباب




